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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
คร้ังที่ 6/2555 

วันอังคารท่ี 3 เมษายน 2555 เวลา 13.30 – 16.45 น. 
ณ หองประชุม 1 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

-------------------------------------------------- 
ผูท่ีมาประชุม 
1. ดร.บรูพาทิศ พลอยสุวรรณ อธิการบดี ประธาน 
2. รศ.วันทนีย แสนภักดี รองอธิการบดฝีายบริหาร กรรมการ 
3. ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุงพรหม รองอธิการบดฝีายวิชาการ กรรมการ 
4. นายจิรศักดิ์ ชุมวรานนท รองอธิการบดฝีายวางแผนและพฒันา กรรมการ 
5. ดร.ชิดชัย สนั่นเสียง รองอธิการบดฝีายวิจัยและบริการวิชาการ กรรมการ 
6. นายสุนทร โภชฌงค รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา กรรมการ 
7. ดร.อมรรัตน สนั่นเสียง คณบดีคณะครุศาสตร กรรมการ 
8. ผศ.วิชชุกร นาคธน คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กรรมการ 
9. รศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธเจริญ คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กรรมการ 
10. รศ.ลํายอง ปลั่งกลาง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
11. ผศ.จินตนา เวชมี ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 
12. ผศ.พันทิพา มาลา ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 
13. นายชัยพฤกษ ชูดํา ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ 

ผูเขารวมประชุม 
1. นางสุนทรี โพธิกุล ผูอํานวยการกองกลาง 
2. นางสาวเพลินตา โมสกลุ ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน 

ผูไมมารวมประชุม 
1. นายทวีศักดิ์ จริตควร ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร ติดราชการ 
2. ดร.รวีวัตร สิริภูบาล ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการ 

บัณฑิตศึกษา ติดภารกิจ 
3. นางลักขณา เตชวงษ ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา ติดภารกิจ 
4. นางสารภี พูลศิริ ผูอํานวยการกองพฒันานักศึกษา ติดภารกิจ 

เปดประชุม เวลา 13.30 น. 
ประธานพิจารณาจํานวนกรรมการที่มาประชุมและเห็นวาครบองคประชุมแลวจึงเปดการประชุม 

และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม



การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ครั้งที่ 7/2555 

[23] 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ 
ระเบียบวาระที่ 1.1 การรับเปนหนวยติดตามประเมินโครงการฟนฟูจากปญหาอุทกภัย 

สาระสําคัญโดยยอ 
ประธานแจงใหที่ประชุมทราบที่มาวา สํานักนายกรัฐมนตรีประสานมาที่สํานักงาน 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อใหมหาวิทยาลัยเปนหนวยติดตามประเมินโครงการชวยเหลือ 
ฟนฟูจากปญหาอุทกภัยที่รัฐบาลจัดสรรงบประมาณใหภายในจังหวัดและหนวยงานที่ไดรบัผลกระทบจาก 
อุทกภัย สํ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาประสานกับเครือข ายบริการ วิชาการของ 
สถาบันอุดมศึกษาแหงประเทศไทย  ในเครือขายนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเปนสมาชิก 
มหาวิทยาลัยเครือขายดวย  จึงไดรับเชิญไปรวมประชุมที่จะพิจารณาเกี่ยวกับโครงการติดตามประเมิน 
โครงการฟนฟูเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2555 ที่ทําเนียบรัฐบาล สรุปสาระสําคัญไดวา  สํานักนายกรัฐมนตรี 
โดยสํานักผูตรวจไดจัดทําบันทึกขอตกลงกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในเรื่องของการรับ 
เปนที่ปรึกษาในการติดตามประเมินโครงการฟนฟูโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะ 
มอบหมายใหมหาวิทยาลัยตาง ๆ ทั้งในและนอกพื้นที่เปนหนวยที่ปรึกษาในการติดตามประเมินโครงการ 
ในสวนของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาไดไปประชุมและรับทราบในหลักการนี้ คาดวา 
มหาวิทยาลัยจะตองเปนหนวยที่ปรึกษาติดตามประเมินโครงการดังกลาวดวยโดยเฉพาะอยางยิ่งพื้นที่ใน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาหรือจังหวัดใกลเคียง  สวนรายละเอียดผูประสานงานจะไดประสานเรื่อง 
โครงการจากสํานักงบประมาณและเมื่อไดรายละเอียดการกําหนดแนวทางชัดเจนแลว  จะแจง 
มหาวิทยาลัยที่เขารวมเปนที่ปรึกษาติดตามประเมินโครงการรับทราบอีกครั้งหนึ่ง ระยะการติดตามตั้งแต 
เดือนเมษายน 2555 จนถึงเดือนกันยายน 2555 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.2 การเสนอตั้งอาจารยผูสอนภาคปกติประจําภาคเรียนที่ 1/2555 
สาระสําคัญโดยยอ 

ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวาไดจัดทําบันทึกแจงให คณบดี ประธานบริหารหลักสูตร 
ประธานกรรมการหมวดวิชาแกนหรือพื้นฐานวิชาชีพ  ประธานกรรมการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไดชวย 
ดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องของการจัดอาจารยผูสอนใหชัดเจนตั้งแตเนิ่น ๆ  ไดแจงใหคณะทําการ 
มอบหมายภาระงานชวงที่ 2 ใหแลวเสร็จกอนวันที่ 1 เมษายน 2555 ขณะนี้ยังไมมีคณะใดสงกลับมา 
มีบางหนวยงานที่สงกลับมา คือ กองนโยบายและแผน สถาบันวิจัยและพัฒนา   ซึ่งตองการแจงใหทราบ 
วาการที่จะมอบหมายภาระงานนั้นตองใหสอดคลองกันเพื่ออาจารยจะไดทราบการมอบหมายงานตั้งแต 
วันที่ 1 เมษายน – วันที่ 30 กันยายน เรื่องการสอนจึงเปนอีกเรื่องหนึ่งที่อาจารยจะตองทราบ  แตไม 
ทราบวากอนหนานี้แตละคณะดําเนินการในเรื่องดังกลาวอยางไร ดังนั้นในปนี้คงตองขอดูขอมูลทั้งหมดที่ 
เกี่ยวกับการจัดอาจารยผูสอนตั้งแตตนเดือนเมษายน  เพื่อตรวจสอบวาสอดคลองกับการมอบหมาย 
ภาระงานหรือไม  หากไมสอดคลองกันจะไดดําเนินการแกไขตั้งแตชวงตนของชวงการประเมิน  และที่ 
สําคัญตองการใหอาจารยผูสอนไดรูตัวตั้งแตตนวาตองใชเวลาชวงปดเทอมเพื่อดําเนินการ  ถึงแมจะ
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รับทราบโดยปกติแลวก็ตามแตตองมีการทบทวน  ซึ่งไดพิจารณาจากขอมูลการจัดอาจารยผูสอนแลว 
บางวิชาไมสอดคลองกันกับเจตนารมณหรือวัตถุประสงคของการจัดการเรียน การสอน ในรายวิชา 
โดยเฉพาะอยางยิ่งหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  และขอความรวมมือคณบดีชวยดําเนินการในสวนของ 
หลักสูตรและสาขาวิชาที่ทานดูแลรับผิดชอบดวยวาในแตละสาขาตามแผนการเรียนในหลักสูตรไดมีการ 
จัดอาจารยผูสอนชัดเจน  และบอกกลาวมอบหมายกันตั้งแตชวงเดือนเมษายนแลวหรือไม หากยังใหรีบ 
ดําเนินการแลวสงขอมูลการดําเนินการนั้นมาที่กองบริการการศึกษาเพื่อทําการตรวจสอบ และพิจารณา 
ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.3 เรงรัดเกี่ยวกับงบประมาณฟนฟู 

สาระสําคัญโดยยอ 
ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวาไดรับการแจงจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

(สกอ.) กระทรวงและสํานักงานปลัดกระทรวง ใหเรงรัดเกี่ยวกับงบประมาณฟนฟู มีมหาวิทยาลัยหลาย 
แหงเซ็นสัญญาเบิกจายงบประมาณไปแลวแตในสวนของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยายังไมได 
เซ็นสัญญาเบิกจายแตอยางใด หากหนวยงานไมสามารถบริหารจัดการไดใหรีบบันทึกแจงใหชัดเจนเพื่อ 
อธิการบดีจะไดสั่งการใหหนวยงานอื่นดําเนินการ และเมื่อดําเนินการผานมาอาจจะชาแตเพื่อใหถูกตอง 
ตามระเบียบจะไดไมมีปญหาในภายหลังและขณะนี้ทุกอยางผานมาถึงจุดหนึ่งแลวก็ขอใหเรงดําเนินการ 
ใหเร็วข้ึน วิธีการเรงใหเร็วข้ึนคือการชวยติดตามเรงในสวนที่แตละหนวยงานดูแลอยูสวนที่ผานมาไดให 
ฝายพัสดุชวยตรวจสอบแลว 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2555 

สาระสําคัญโดยยอ 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยไดมีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

ครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันอังคารที่ 20 มีนาคม 2555 ณ หองประชุม 1 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยา 

เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นําเสนอรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2555 
เพื่อขอใหที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
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มต/ิความคิดเห็นของท่ีประชุม 

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้ งที่ 5/2555 
โดยไมมีการแกไข 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 3.1 รายงานขอมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ครั้งที่ 5/2555 

สาระสําคัญโดยยอ 
เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นําเสนอขอมูลการดําเนินงานและ 

ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2555 โดยไดแจงและ 
มอบใหหนวยงานและบุคคลที่เกี่ยวของดําเนินการตามมติแลว 

ความเปนมา/เรื่องเดิม/ขอเท็จจริง 
1. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ไดมีมติกําหนดเปนแนวปฏิบัติใหเลขานุการนําเสนอ 

ที่ประชุมเพื่อทราบความคืบหนาหรือขอมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติทุกครั้งโดยบรรจุ 
เปนเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอนดวย 

2. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีการประชุม ครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันอังคารที่ 
20 มีนาคม 2555 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุม 1 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
โดยมีสาระตามรายงานการประชุมฯ ในระเบียบวาระที่ 2.1 

3. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีการประชุม ครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันอังคารที่ 
20 มีนาคม 2555 โดยมอบหมายใหฝายเลขานุการแจงไปยังหนวยงานและบุคคลที่เกี่ยวของปฏิบัติ 
ตามมติที่ประชุมในระเบียบวาระที่ 3.1 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะครุศาสตร 

สาระสําคัญโดยยอ 
ดร.อมรรัตน  สน่ันเสียง  รายงาน 
นักศึกษาช้ันปที่ 5 ไดรับอนุมัติจบหลักสูตรเรียบรอยแลว  และอยูระหวางดําเนินการขอใบ 

ประกอบวิชาชีพเพื่อจัดทําฐานขอมูลเพื่อสงใหคุรุสภา คาดวาสัปดาหหนาจะสามารถนําขอมูลการขอใบ 
ประกอบวิชาชีพสงใหกับคุรุสภาได
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มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.2 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

สาระสําคัญโดยยอ 
 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 ไมมี  

ระเบียบวาระที่ 4.3 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

สาระสําคัญโดยยอ 
รศ.ลํายอง  ปลั่งกลาง รายงาน 
1. วันที่ 23 เมษายน 2555 คณะวิทยาการจัดการจัดอบรมปฏิบัติการเขียนโครงการวิจัย 
2. วันที่ 45 เมษายน 2555 คณะวิทยาการจัดการจัดสัมมนาทางวิชาการเรื่อง Maketing 

for Tourism โดยมีวิทยากรจากตางประเทศ และขอเรียนเชิญคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทุก 
ทานรวมเปนเกียรติในการเปดงานในเวลา 09.00 น. ณ อาคารสวนหลวง หองศรีรามเทพ 

3. คณะวิทยาการจัดการมีโครงการสําหรับจัดงานวิชาการ ครั้งที่ 2 การจัดงานจะตรงกับ 
งานของมหาวิทยาลัยในวันที่ 12 กรกฎาคม 2555 

4. การอบรมตาง ๆ ของคณะวิทยาการจัดการมีดังนี้ อบรมตําแหนงทางวิชาการ 
อบรมสหกิจศึกษา  อบรมภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา และอบรมภาษาอังกฤษสําหรับอาจารยในเดือน 
พฤษภาคม 

5. โครงการพัฒนาหลักสูตรใหมอยูระหวางขอความรวมมือใหตอบแบบสอบถามจาก 
ผูบริหารแลวแตยังไมไดรับเอกสารคืนกลับมา คือ หลักสูตรการเปนผูประกอบการ หลักสูตรการเงินการ 
ธนาคาร  หลักสูตรการจัดการธุรกิจระหวางประเทศในประกาศหรือโครงการตาง ๆ ตามที่อธิการบดีได 
แนะนําใหไดดําเนินการนําเขาที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจําคณะอยูอยางตอเนื่อง 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.4 เรื่องนาํเสนอเพือ่ทราบจากคณบดคีณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

สาระสําคัญโดยยอ 
รศ.ดร.นพวรรณ  ธีระพันธเจริญ  รายงาน 
1. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยูระหวางการพัฒนาหลักสูตรใหมเพื่อเปดรับ 

นักศึกษาในปการศึกษา 2556 คือ วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม  และการพยาบาลผูสูงอายุ 
2. เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2555 มีกิจกรรม KM เรื่องสหกิจศึกษา
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3. เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด คณะวิทยาศาสตรและ 
คณะศิลปศาสตร มาศึกษาดูงานที่คณะวิทยาศาสตรฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด แจงวาตองการจะนําผลงานวิชาการมาลงรวมกับวารสารสัปดาห 
วิทยาศาสตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  จึงขอเสนอความเห็นใหมหาวิทยาลัยจัดทํา 
วารสารราชภัฏกรุงเกาใหตอบโจทยเพื่อที่จะแกปญหาเรื่องการนําบทความไปลงวารสารของที่อื่นและ 
ไมไดรับการตอบรับ  เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีตําแหนงรองศาสตราจารยจํานวนมากอยูแลวเพียงแต 
ยังขาดศาสตราจารยอีกเพียงไมกี่คนก็สามารถทําได 

4. เมื่อวันที่ 2930 มีนาคม 2555 ไดไปประชุมรวมกับคณบดีวิทยาการจัดการในเรื่องการ 
พัฒนาสหกิจศึกษา 

5. เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2555 มีการประชุมประธานบริหารหลักสูตรและอาจารยในเรื่อง 
ของงานสัปดาหวิทยาศาสตรโดยกระทรวงวิทยาศาสตรฯ ตอบรับมาวาจะใหงบประมาณ  และไดประชุม 
เรื่องของงบประมาณและไดมีการจัดเลี้ยงตอนรับอาจารยใหมคณะวิทยาศาสตรฯ และมีการอบรม 
ปฐมนิเทศและการพัฒนาบุคลิกภาพ 

อธิการบดี กลาววา  ในสวนของสาขาวิชาตาง ๆ ที่คณะจะพัฒนาหลักสูตรและกําหนด 
อัตราเพิ่มข้ึนใหเหมาะสมกับหลักสูตรตองอยูบนฐานขอมูลที่ตรวจสอบได เปนไปตามขอมูลเหตุผลความ 
จําเปนเหมาะสมที่ไดมีการรวบรวมอยางชัดเจน 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.5 เรือ่งนําเสนอเพื่อทราบจากผูอาํนวยการสถาบนัอยุธยาศึกษา 

สาระสําคัญโดยยอ 
1. วันที่ 2627 เมษายน 2555 จัดอบรมอยุธยาศึกษาศรีเทพละโวอโยธยา ดังนั้น 

เจาหนาที่สวนหนึ่งจะไมสามารถเขารวมกิจกรรมปฐมนิเทศคณาจารยและเจาหนาที่ ณ โรงแรมชลพฤกษ 
รีสอรท จังหวัดนครนายก ไดทําบันทึกแจงไปยังสํานักงานอธิการบดีแลว 

2. ไดรับแจงจากฝายเลขานุการของ ดร.ชาญวิทย  เกษตรศิริ แจงวาไดใหโควตากับ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจํานวน 8 คน แตสถาบันอยุธยาศึกษายังไมแจงรายช่ือกลับไปจึงเรียนแจงฝาย 
เลขานุการไปวาไมทราบเรื่องดังกลาว ทราบแตวาไดใหโควตามายังสถาบันอยุธยาศึกษาโดยตรง 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4.6 เรื่องนําเสนอเพือ่ทราบจากผูอํานวยการสํานักวิทยบรกิารและ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สาระสําคัญโดยยอ 
 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 ไมมี  

ระเบียบวาระที่ 4.7 เรื่องนําเสนอเพือ่ทราบจากผูอํานวยการสถาบนัวิจัยและพฒันา 

สาระสําคัญโดยยอ 
ผศ.จินตนา  เวชมี รายงาน 
1. สถาบัน วิจัยและพัฒนาจะนําคณาจารยและเจ าหนาที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

พระนครศรีอยุธยา ไปปฐมนิเทศในวันที่ 2627 เมษายน 2555 ณ โรงแรมชลพฤกษรีสอรท จังหวัด 
นครนายก 

2. สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) ประกาศทุนวิจัย ประจําป 2556 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไดรับทุนวิจัยจํานวน 14 เรื่อง 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.8 เรื่องนาํเสนอเพือ่ทราบจากผูอํานวยการสํานกังานคณะกรรมการบณัฑติศกึษา 

สาระสําคัญโดยยอ 
 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 ไมมี  

ระเบียบวาระที่ 4.9 เรื่องนําเสนอเพือ่ทราบจากผูอาํนวยการสํานกังานอธกิารบดี 

สาระสําคัญโดยยอ 
 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 ไมมี 
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ระเบียบวาระที่ 4.10 เรือ่งนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีและผูชวยอธกิารบดี 

ระเบียบวาระที่ 4.10.1 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายบริหาร 

สาระสําคญัโดยยอ 

 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 ไมมี  

ระเบียบวาระที่ 4.10.2 เรื่องนําเสนอเพือ่ทราบจากรองอธกิารบดฝีายวางแผนและพฒันา 

สาระสําคัญโดยยอ 
 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 ไมมี  

ระเบียบวาระที่ 4.10.3 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายวิชาการ 

สาระสําคัญโดยยอ 
ผศ.ดร.วิมลพรรณ  รุงพรหม  รายงาน 
1. รายงานสถิติการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ปการศึกษา 2555 (รอบสอง) 
2. การดําเนินการรับนักศึกษาภาคปกติ ประจําป 2555 (รอบสาม) ของคณะวิทยาศาสตร 

และเทคโนโลยีจะพิจารณาจากการประกาศผลในวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2555 จะมีการประกาศ 
รายช่ือนักศึกษาภาคปกติ (รอบสอง) ไดมีการประชุมคณะกรรมการรับสมัครนักศึกษาประกอบดวยรอง 
อธิการบดีฝายวิชาการและผูแทนทั้ง 4 คณะเมื่อวันจันทรที่ 2 เมษายน 2555โดยมีแนวทางที่จะ 
ดําเนินการดังนี้ 

1) ดําเนินการตามการรับนักศึกษา 
2) มีการตั้งสํารองไวสวนหนึ่ง 
3) นักศึกษาทุกคนที่มาสอบเขาจํานวน 1,716 คน จะมีที่เรียนทุกคน 

ทั้งนี้ตองพิจารณาจากจํานวนนักศึกษาที่แตละคณะแจงไปยังกองนโยบายและแผนดวย 

อธิการบด ี กลาววา  เรื่องการบริหารหลักสูตรเปนเรื่องของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
ในแตละสาขาวิชาในการพัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา  และคณะที่ดูแลรับผิดชอบหลักสูตรนั้น 
จะตองดูแลในภาพรวมโดยมีคณะกรรมการประจําคณะเปนคนพิจารณารายละเอียดของหลักสูตร 
เมื่อคณะและคณะกรรมการประจําคณะเห็นชอบมาแลว สภาวิชาการเคารพในการเห็นชอบ 
ของคณะกรรมการประจําคณะสวนใหญไมทักทวงมาโดยตลอด ก็ตองเห็นชอบตามคณะกรรมการ 
บริหารหลักสูตรยกเวนแตคณะจะไมรับผิดชอบการบริหารหลักสูตรใหมีคณะกรรมการชุดหนึ่งมาบริหาร
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หลักสูตรทั้งมหาวิทยาลัยเลยก็ไมวากัน  แตขณะนี้โดยอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบเปนเรื่องที่คณะ 
จะตองบริหารจัดการหลักสูตร  แมแตการกําหนดวาจะรับนักศึกษาหรือไมนั้นไมใชหนาที่ของกองบริการ 
การศึกษาแตเปนเรื่องของหลักสูตรที่กําหนดไวในแผนแลว  กรณีของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
หรือคณะอื่น ๆก็ตามที่จํานวนนักศึกษายังไมเปนไปตามแผนมีสิทธิที่จะเสนอขอรับเพิ่มไดใหครบ 
ตามแผน 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ มอบใหคณะกรรมการรับสมัครวางแผนการรับการดําเนินการใหขึ้นอยูกับเหตุผล 

ความจําเปน 

ระเบียบวาระที่ 4.10.4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ 

สาระสําคัญโดยยอ 
 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 ไมมี  

ระเบียบวาระที่ 4.10.5 เรือ่งนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธกิารบดฝีายกิจการนกัศกึษา 

สาระสําคัญโดยยอ 
 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 ไมมี  

ระเบียบวาระที่ 4.10.6 เรื่องนําเสนอเพือ่ทราบจากผูชวยอธิการบดฝีายบริหาร 

สาระสําคัญโดยยอ 
 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 ไมมี 
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระที่ 5.1 ขอความเห็นชอบการสรรหาเจาหนาที่ประจําสถาบันอยุธยาศึกษา 

สาระสําคัญโดยยอ 
ผศ. พันทิพา  มาลา ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา นําเสนอขอมูลเหตุผลความจําเปน 

กรณีการสรรหาเจาหนาที่ประจําสถาบันอยุธยาศึกษา 
ตามหนังสือสถาบันอยุธยาศึกษา ที่ ศธ.0550.7.1/191 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2555 สถาบัน 

อยุธยาศึกษา ขอใหคงอัตราเจาหนาที่ประจําตามสัญญา จํานวน 1 อัตรา ซึ่งการจัดสรรพนักงาน 
มหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ (อัตราธํารงรักษา) เมื่อบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัยแลวตําแหนง 
เจาหนาที่ประจําตามสัญญาก็จะหายไปแตสถาบันอยุธยาศึกษามีความประสงคจะขอคงอัตราไว  และขอ 
เปลี่ยนช่ือตําแหนงจากเดิมเจาหนาที่บริหารงานทั่วไปเปนนักวิชาการศึกษา นั้น 

กองนโยบายและแผนไดตรวจสอบมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํา 
มหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2554 การบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยใน 
อัตราธํารงรักษา มหาวิทยาลัยขอสงวนการจางอัตราทดแทนอัตราเดิม  ซึ่งกรณีของสถาบันอยุธยาศึกษา 
เปนอัตราทดแทนอัตราเดิมและขอเปลี่ยนช่ือตําแหนงดังกลาวควรตองนําเขาคณะกรรมการบริหารงาน 
บุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ตอไป 

ในการนี้ อธิการบดีมอบหมายสถาบันอยุธยาช้ีแจง พรอมทั้งแสดงขอมูลที่เปนเหตุผลความ 
จําเปนตองใชอัตรากําลัง โดยวิเคราะหและเสนอใหเห็นทั้งปริมาณ  และคุณภาพของงานที่ทําอยูปจจุบัน 
และแผนงานที่จะทําตอวามีภาระมากนอยเพียงใด เหมาะสมหรือไม และมีความจําเปนอยางไร นําเสนอ 
ตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
ใหเสนอความตองการอัตรากําลังตอคณะกรรมการจัดสรรอัตรากําลังพนักงานมหาวิทยาลัย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 เพื่อรอรับการจัดสรรจากจํานวน 32 อัตรา โดยเริ่มจางในเดือน 
กรกฎาคม 2555 ทุกหนวยงานตองทราบแผนอัตรากําลังของตนเองป 25512553 วายังใชขอมูล 
แบบเดิมหรือไม  โดยใหแตละคณะ/สถาบัน/สํานัก นําเขาที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ/สถาบัน/ 
สํานัก และเสนอมายังกองกลางตอไป 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ 

ระเบียบวาระที่ 6.1 ขอความเห็นชอบปรับปรุงอาคาร 13 เปนศูนยการเรียนรูสาขา 
วิชาปฐมวัย 

สาระสําคัญโดยยอ 
ตามที่มหาวิทยาบัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาไดจัดสรรงบประมาณแผนดิน ประจําป พ.ศ. 

2555 โครงการจัดซื้อครุภัณฑและปรับปรุงสิ่งกอสราง (ปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งกอสราง อาคาร13) 
เปนการจัดซื้อครุภัณฑอาคาร 522,600 บาท  และปรับปรุงอาคาร 8,000,000 บาท  รวมเปนเงิน
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จํานวน 8,522,600 บาท (แปดลานหาแสนสองหมื่นสองพันหกรอยบาทถวน) นั้น 
ปจจุบันอาคาร 13 ช้ันลาง  ใชเปนหองเรียนนักเรียนปฐมวัย  โรงเรียนสาธิตปฐมวัย  สวนช้ัน 2 

และชั้น 3 เปนหองพักอาจารย หองเรียน และหองปฏิบัติการสาขาวิชาดนตรี  ซึ่งอาคารดังกลาวใชงาน 
มาเปนระยะเวลามากกวา 40 ป ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ไดรับงบประมาณในการปรับปรุง 
อาคาร  เปนเงินจํานวน 8,000,000 บาท (แปดลานบาทถวน) 

คณะครุศาสตรไดพิจารณาแลวเห็นควรปรับอาคาร 13 ใหเปนศูนยการเรียนรูสาขาวิชาปฐมวัย 
เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและหองปฏิบัติการอยูในพื้นที่เดียวกัน 
โดยการปรับปรุงมีรายละเอียด ดังนี้ 

ช้ันลาง  เปนหองปฏิบัติการของนักเรียนโรงเรียนสาธิตปฐมวัย 
ช้ันที่ 2 และ 3 เปนหองเรียน  และหองปฏิบัติการนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

ซึ่งปจจุบันมีจํานวนนักศึกษา 288 คน 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
1. มอบหมายนายจิรศักดิ์  ชุมวรานนท รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนาเชิญผูที่ 

เกี่ยวของและคณบดีประชุมรวมกันเพื่อใหไดขอยุติ ในวันพุธที่ 4 เมษายน 2555 ณ หอง 212 (วอรรูม) 
เวลา 14.00 น. 

2. แนวทางในการดําเนินการจัดสรรมีดังนี้ 
2.1 ใหอยูที่เดิมและคณะมนุษยศาสตรฯ ตองเรงดําเนินการใหทันเวลา 
2.2 เปลี่ยนแปลงโดยคณะครุศาสตรจะไดเปนผูรับผิดชอบดําเนินการ 

3. มอบหมายผูอํานวยการกองกลางและผูอํานวยการกองนโยบายและแผนสรุปขอมูล 
หองเรียนใหคณะกรรมการชุดที่จัดประชุมในวันพุธที่ 4 เมษายน 2555 ณ หอง 212 (วอรรูม) 
เวลา 14.00 น. ไดพิจารณาในการประชุมดวย 

ระเบียบวาระที่ 6.2 กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2555 

สาระสําคัญโดยยอ 
เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นําเสนอปฏิทินเพื่อหารือเรื่องกําหนด 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2555 

ขอเสนอ/ญัตต ิ
ขอความเห็นชอบกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2555 

วันอังคารที่ 17 เมษายน 2555 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุม 1 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยา 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ
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ปดประชุมเวลา เวลา 16.45 น. 

นางสาวภัครินทร ภิญญา ผูบันทกึการประชุม 
นายสราวุธ คําสัตย ผูบันทกึการประชุม 
นางสาวปยะนุช แสงมะฮะหมัด ผูบันทกึการประชุม 
นางนงคราญ คงสมทรง ผูบันทกึการประชุม 
รศ.วันทนีย แสนภักดี ผูตรวจบันทึกการประชุม


